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liikkuvuus

• Liikkuvuuden rinnalla kotikansainvälisyyden merkitys kasvaa.
• Tätä arjen kansainvälisyyttä tukevat tieto ja viestintäteknologian

kehitys sekä yhteiskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus.



eTwinning
• eTwinning on Eurooppalaisen kouluverkon koordinoma

verkkopohjainen hanke eurooppalaisten koulujen yhteistyön
tiivistämiseksi ja verkossa tapahtuvan opetuksen kehittämiseksi. Se
on sisällöllisesti avoin, mikä mahdollistaa työskentelyn erilaisten
teemojen parissa. Koko koulu ja sen toimijat voivat osallistua
ohjelmaan.

• Mukana on jo lähes 30 000 eurooppalaista oppilaitosta. Ohjelmaan
osallistuvat kaikki EUmaat sekä Islanti ja Norja.

• eTwinning on osa Elinikäisen oppimisen ohjelmaa. Suomessa sitä
toteuttaa ja koordinoi Opetushallitus.

• eTwinningin tavoitteena on helpottaa ja lisätä eurooppalaista
verkkopohjaista ystävyyskouluyhteistyötä. Ei ikärajaa!

• Tavoitteena on monitasoinen yhteistyö, joka ei rajoitu
kansainväliseen  ulottuvuuteen, vaan yhdistää koulua oppilaista
rehtoreihin erilaisin pedagogisin toiminnoin.

• hProjektissa ei tarvitse olla kielten tai tietotekniikan asiantuntija.
• OPH tukee taloudellisesti osallistumista eTwinning –

kontaktiseminaareihin.

Mitä rahasto tukee?
Rahasto myöntää tukea Suomen ja Ruotsin väliseen yhteistyöhön mm.
seuraavilla aloilla:
• suomalaisruotsalaiseen yhteistyöhön eri aloilla, kuten kirjallisuuden,

teatterin, tanssin, musiikin, elokuvan, kuvataiteen, käsityön, näyttelyiden ja
median aloilla

• tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti humanistisiin aineisiin)
• kielitaitoa parantaviin hankkeisiin (suomi/ruotsi), lyhyehköihin kieliopintoihin

ja kursseihin sekä käännöstoimintaan
• hankkeisiin, jotka edistävät historian, yhteiskuntakehityksen ja kulttuurin

alan yhteistyötä
• projekteihin, jotka lisäävät Suomen tuntemusta Ruotsissa ja Ruotsin

tuntemusta Suomessa
• yhteistyön edistämiseen seminaarien ja journalistisen työn avulla (rahaston

toimintapiiriin kuuluvilla aloilla)
• valmiiden kulttuuriohjelmien välittämiseen toisessa maassa (esim.

näyttelyihin, teatteri ja musiikkiesityksiin)
• lasten ja nuorten leirikoulumatkoihin.



Apurahat
• Rahasto jakaa projektiapurahoja ja oleskelustipendejä, joita haetaan siinä

maassa –Suomessa tai Ruotsissa –jossa hakija asuu tai toimii
Oleskelustipendit
• Oleskelustipendejä voivat hakea sekä yksityishenkilöt että ryhmät

(Suomessa hakemuksen voivat jättää ainoastaan yksityishenkilöt).
• Oleskelustipendin saaminen edellyttää hyvin motivoitua suunnitelmaa esim.

opintokäynneistä, tutkimustoiminnasta tai kulttuurivaihtoon liittyvistä
hankkeista.

• Oleskelustipendin yhteydessä voidaan hakea myös erityistä
matkatukiapurahaa (Ruotsi).

• Oleskelustipendiä Suomesta Ruotsiin voivat hakea:
• Vain yksityishenkilöt (ei ryhmät), jotka asuvat tai toimivat Suomessa.
• Oleskelustipendi voidaan myöntää esimerkiksi tutkimus, opinto tai

reportaasimatkoihin. Stipendi kattaa 2, 4, 7 tai 14 vuorokauden pituisen
oleskelun Freys Hotellissa tai Lilla Rådmannen hotellissa Tukholmassa,
ateriaapurahan (15 euroa/päivä) ja matkaapurahan (125 euroa).
Suomessa asuvalle hakijalle voidaan myös myöntää oleskelustipendi
jossain muualla Ruotsissa.

Suomalaisnorjalainen kulttuurirahasto
•Tavoitteena edistää Suomen ja Norjan välisiä yhteyksiä ja
kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta.
•Jakaa apurahoina ja stipendeinä tukea erilaisiin hankkeisiin
yhteiskunnan ja kulttuurielämän eri sektoreille.
•Tukea voivat hakea ammattilaiset, harrastelijat, aikuiset, lapsi ja
nuorisoryhmät.
•Rahastolla on yksi sihteeristö kummassakin maassa. Hakemus tulee
jättää sen maan sihteeristöön, missä hakija asuu.

•Apurahojen seuraava hakuaika 1. 28.2.2011
•Hakemusten tulee koskea hankkeita ja projekteja, joiden on määrä
toteutua aikavälillä toukokuu 2011 –kesäkuu 2012
•Päätökset myönnettävistä apurahoista tehdään toukokuun alussa.

Apurahoja myönnetään mm: vaihtotoimintaan mm. seuraavilla kulttuurin
osaalueilla: arkkitehtuuri,   kuvataide/taideteollisuus, elokuva ja
valokuva, musiikki, teatteri, tanssi,  kirjallisuus, kieliopintoihin ja
leirikouluja varten



Suomalaistanskalainen kulttuurirahasto

•Tavoitteena on edistää Suomen ja Tanskan välisiä yhteyksiä ja
kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta.

•Jakaa apurahoina ja stipendeinä tukea erilaisiin hankkeisiin yhteiskunnan ja
kulttuurielämän eri sektoreille.

•Hakea voivat ammattilaiset, harrastelijat, aikuiset, lapsi ja nuorisoryhmät.

Apurahoja myönnetään mm.
•yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla
•kieliopintoihin
•opiskelija ja koululaisryhmien opintomatkoihin

Etusija hankkeille, jotka tuovat uusia teemoja ja toimijoita mukaan maiden
väliseen monipuoliseen kulttuurivaihtoon.

•Rahaston seuraava hakuaika on 1. 28.2.2011.
•Hakemusten tulee koskea hankkeita ja projekteja, jotka toteutuvat toukokuun
2011 ja kesäkuun 2012 välisenä aikana.
•Päätökset myönnettävistä apurahoista tehdään maaliskuun lopussa.

Islantilaissuomalainen kulttuurirahasto

•Jakaa apurahoina ja stipendeinä tukea erilaisiin hankkeisiin yhteiskunnan
ja kulttuurielämän eri sektoreille, tavoitteena edistää Suomen ja Islannin
välisiä suhteita ja lisätä maiden keskinäistä tuntemusta.

Apurahoja myönnetään mm.
•vaihtotoimintaan mm. seuraavilla kulttuurin osaalueilla:
arkkitehtuuri, kuvataide/taideteollisuus, elokuva ja valokuva, musiikki,
teatteri, tanssi, kirjallisuus
•kieliopintoihin
•leirikouluja varten
ammattilaisille, harrastelijoille, aikuisille, lapsi ja nuorisoryhmille.

•Rahaston seuraava hakuaika on 1. 28.2.2011.
•Hakemusten tulee koskea hankkeita ja projekteja, joiden on määrä toteutua

aikavälillä kesäkuu 2011 –kesäkuu 2012.
•Päätökset myönnettävistä apurahoista tehdään toukokuun alussa.



PohjolaNorden
Pohjoismaiseen koulutoimintaan ja vaihtoohjelmiin osallistuu
vuosittain PohjolaNordenin kautta tuhansia oppilaita ja opettajia.

Vuosittain sadat koululaisryhmät matkustavat yli rajojen
Pohjoismaissa, luokkaretkellä, leirinkoulun merkeissä,
ystäväkuntamatkalla jne. Opettajille, opiskelijoille ja koululaisille on
tarjolla paljon erilaisia apurahoja pohjoismaisiin opintomatkoihin ja
opiskeluun muissa Pohjoismaissa.

PohjolaNordenin liitto on vuosikymmenien ajan rakentanut siteitä
Pohjoismaiden välille koulumaailman arjessa. Liitto on viime aikoina
korostanut Pohjoismaiden kesken solmittujen sopimusten velvoitteita
sisällyttää opetukseen Pohjoismaiden kieliä, kulttuuria ja yleisiä
yhteiskuntaoloja. Se on myös itse pyrkinyt avustamaan kouluja tässä
asiassa järjestämällä pohjoismaisia koulun alan seminaareja,
valmistamalla täydentävää oppimateriaalia ja ennen kaikkea tukemalla
opettajien ja oppilaiden pohjoismaisia opintomatkoja.

Lisätietoja:
Koulutoiminnan päällikkö Arja Kuosma, PohjolaNorden
Puhelin (09) 4542 0817
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pohjolanorden.fi

PN:n STIPENDIT
• Opettajastipendit

Opettajastipendejä myönnetään vuosittain muihin Pohjoismaihin lukukauden
aikana tehtäviä opintomatkoja varten. Stipendiaatit valitsee Pohjoismaisen
opettaja ja oppilasvaihdon toimikunta ja stipendit hoitaa käytännössä Pohjola
Norden. Stipendit on tarkoitettu toisen Pohjoismaan kouluun ja opetukseen
tutustumista varten. Opettajastipendejä voivat anoa peruskoulun, lukion,
harjoittelukoulujen sekä ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten
opettajat. Matkan kesto on yksi tai kaksi viikkoa.

• Ruotsinstipendiaatit
21 suomalaista lukion toisen vuosikurssin oppilasta saa osallistua ns.
ruotsinstipendiaatteina huhti toukokuussa kieli ja kulttuurimatkalle
Ahvenanmaalle ja Ruotsiin.
Hakuaika on kevätlukukauden alussa. PohjolaNorden lähettää hakulomakkeen
kaikille lukioille.

• Oppilasvaihto ja leirikoulut
Peruskoulujen ja lukioiden oppilasryhmät voivat anoa matkaavustusta toiseen
Pohjoismaahan suuntautuvaa oppilasvaihto tai leirikoulumatkaa varten.
Ryhmät huolehtivat itse matkajärjestelyistä sekä yhteyksistä mahdollisiin
yhteistyökouluihin. Majoitus on usein isäntäoppilaiden perheissä. Matka
avustuksen suuruus riippuu siitä, millainen ohjelma on perillä eli miten monta
päivää vierailu kestää ja onko ohjelmassa koulunkäyntiä tai muuta
yhteisohjelmaa vierailupaikkakunnan  oppilaiden kanssa.

mailto:etunimi.sukunimi@pohjola-norden.fi


Youth in Action
•Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma.
•Pääasiassa 15–28vuotiaille nuorille ja kaikenikäisille nuorten parissa toimiville.

•Tukee nuorten oppimista koulun ulkopuolella, käytännön tekemisen ja kokemisen
kautta.
•Tarjoaa nuorille mahdollisuuden hankkia kansainvälisiä kokemuksia ja toimia
yhteistyössä muiden nuorten kanssa Suomessa ja muualla Euroopassa.
•Nuoret ovat projekteissa aktiivisia toimijoita: he osallistuvat päätöksentekoon,
suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Ohjelma pyrkii erityisesti tavoittamaan
muita heikommassa asemassa olevat nuoret.
•Ohjelmasta tuetaan sekä kansainvälisiä että kansallisia nuorisohankkeita.
•Kaikki hankemuodot voi toteuttaa kansainvälisessä yhteistyössä muiden maiden
nuorten  kanssa, vaikka hankkeeseen ei matkustusta sisältyisikään. Ohjelmassa on
useita erilaisia toimintoja, esim. kansainvälisiä nuorten yhteisiä projekteja,  nuorten
projekteja omassa lähiympäristössä, kansainvälisiä vapaaehtoisjaksoja, nuorten ja
päättäjien välistä vuoropuhelua.
•Kaikki hankkeet toteutetaan yhteistyössä; yksittäinen henkilö ei voi hakea
apurahaa.
•Tukisummat määräytyvät pääsääntöisesti hankkeen keston ja osallistujamäärän
mukaan.

Europe for Citizens
•Action 1  Active Citizens for Europe
•Measure 1.1 Town Twinning citizens

meetings/Ystävyyskuntatoiminta
•Measure 1.2 Thematic Networking of

Twinned Towns/Kansalaishankkeet
•Kansalaisten Eurooppaohjelman

rahoitus vuodelle 2011



Aluehallintovirastot
• Esimerkki Oulun AVI:sta
• KOULULAISVAHTOON SAKSAAN KESÄLLÄ 2011

• PohjoisSuomen kansainvälistymistä edistävä Euroregion ry yhdessä saksalaisen
sisarorganisaationsa OLCeV:n (Oulun lääni Contact) kanssa järjestää peruskoulun,
lukion ja ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen opiskelijoille
mahdollisuuden tutustua saksalaiseen kulttuurin ja vahvistaa saksan kielen taitoja
eteläisessä Saksassa, BadenWürttembergin osavaltiossa. Vuosittain oppilaita on
ollut 3 –4 viikon koululais/työharjoitteluvaihdossa  1025 oppilasta/opiskelijaa.

• Koululaisvaihto (Schüleraustausch) on tarkoitettu lähinnä peruskoulun 9.
luokkalaisille, lukiolaisille ja ammattiopistolaisille, jotka hallitsevat ainakin saksan
alkeet. Oppilaat osallistuvat kouluopetukseen, asuvat perheissä sekä toteuttavat
tutustumiskäyntejä. Opetus ja asuminen ovat ilmaista. Oppilaat tarvitsevat ainoastaan
hieman taskurahaa mm. bussilippuja varten.

• Hakuaika päättyy 29.2.2011. Lisätietoja Tapio Saavalaiselta.

Ulkoasiainministeriö
Esimerkki:

• Ulkoasiainministeriö myöntää vuosittain tukea kulttuurialan yhteistyöhankkeisiin,
joiden tavoitteena on edistää kehitysmaiden ja Suomen kulttuurialan
toimijoiden yhteistyötä sekä tukea moniarvoisen kulttuurin kehittämistä.
Toteuttajina ja aloitteentekijöinä voi olla kulttuurivaikuttajia tai järjestöjä sekä
paikallisia tai kansallisia kulttuurielimiä ja oppilaitoksia niin yhteistyömaassa kuin
Suomessa.

Yhdyshenkilö:
• kulttuurikoordinaattori Anitta Talja ulkoasiainministeriöstä

Esimerkkejä myönnetyistä tuista



Säätiöt
• Säätiöt verkossa  luetteloon on koottu linkkejä suomalaisten apurahoja jakavien

tahojen kotisivuille.
• Sivustolta löytyy myös hyödyllisiä kansainvälisiä ja kotimaisia linkkejä.

Esimerkkejä:
• Tiede ja tekniikka:

 Teknologiateollisuuden 100vuotis juhlasäätiö, yleissivistävän koulutuksen
kehityshankkeet, haku syksyisin
Matemaattisten aineiden opetustyön tukisäätiö, Avustuksia myönnetään  mm.
matkaapurahoiksi kansainvälisiin kongresseihin.

• Taide ja kulttuuri
Maaoja säätiö
Apurahaa voi hakea erilaisiin kulttuurihankkeisiin. Apurahaa on voinut hakea
esimerkiksi opintoihin, opintomatkoihin, tutkimustyöhön, työskentelyvälineiden
hankintaan, työskentelykuluihin, näyttelytoimintaan, esitysten valmisteluun ja
sävellystyöhön.  Painotus: erityisesti nuoret hakijat ja hankkeet, joiden kohderyhmänä
ovat lapset tai nuoret.
(lisää vinkkejä säätiöiden rahoituksesta erillisessä liitteessä)

raha
•Nuorten akatemian jakama raha nuorten omille projekteille.
•1319 vuotiaiden nuorten ryhmät voivat hakea; projektille tarvitaan lisäksi

aikuinen vastuuhenkilö.
•Ryhmässä tulee olla vähintään 3 nuorta.
•Projektin voi tehdä vapaaajalla tai koulussa.
•Rahaa jaetaan 100200€/projekti.
•Aikaisempina vuosina rahoitettu esim. opinto ja kulttuurimatkoja.

•Hommarahaa voi seuraavan kerran hakea tammikuussa 2011,
hakuaika päättyy 28.2.2011.

•Rahoituspäätökset tekee Nuorten Akatemian työntekijöistä koostuva raati.
•Päätökset kahden viikon sisällä hakuajan päättymisestä.
•Maksu kuukauden sisällä.



Summer Academy 2011
Democracy at School

• The EWC is calling for participants for the Summer Academy 2011
Democracy at School, which will take place in Warsaw, Poland, 916 July
2011. The Summer Academy (SA) offers training for head teachers,
teachers and NGO/parents’representatives in the field of education for
human rights and democratic citizenship.

The SA was successfully held for the first time in July 2010, and we are
now calling for participants for the 2011 event! The participants will
learn to implement whole school strategies for integrating education for
democratic citizenship and human rights (EDC/HRE) in their practice and
culture in the classroom, school and community. The SA also offers an
opportunity to share and exchange experiences and good practices with
participants from other countries.

• Application deadline is 25 February 2011.

USAohjelma
• 2011 Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute
• The U.S. Embassy in Helsinki is pleased to invite applications for the 2011 Benjamin

Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute for upper secondary school students.
There will be one institute in the summer of 2011 with approximately 55 students: up
to 45 European students plus 10 Americans. Activities will include discussions of
global issues of common interest, leadership and media training, collaborative project
development, community service, educational travel, and plans for followon
activities. The 4week Institute will take place in July.

• The Summer Institute will enable teenagers ages 1618 to participate in an intensive,
fourweek exchange program in the United States that focuses on the global
issues that European and American youth face on both sides of the Atlantic
Ocean. Students will participate in a variety of activities such as training sessions,
workshops, communitybased programs, study tours, and cultural events.
Participants will work together to prepare a joint project that presents and promotes
the stated goals and objectives of the Institute.

• The program is funded by the US Government and will provide a full scholarship for
participants, which covers visa, travel, lodging, educational materials, ground
transportation expenses and travel insurance.

• The Embassy of the United States, Cultural and Exchanges Assistant Mirka McIntire



Sähköpostilistoja

•Globaalikasvatuslista
Ajankohtaisia uutisia, koulutus ja tapahtumatietoja globaalikasvatustoiminnasta.
Tarkoitettu globaalikasvatusverkoston jäsenille ja muille kiinnostuneille.
Lisätietoa ja tilausosoite: http://www.kepa.fi/sahkopostilistat/globaalikasvatusl

•Comeniuslista
Keskustelu ja tiedotusfoorumi koulujen kansainvälistymisasioista vastaaville erityisesti EU:n Comenius
ohjelmaan ja Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordplus Juniorohjelmaan liittyvistä asioista.
HUOM! Myös PohjoisAmerikkaohjelmia
Tilaa täältä: https://lists.cimo.fi/mailman/listinfo/comenius

•eTwinning
 Eurooppalainen uutiskirje:
eTwinninguutiskirje antaa tietoa eTwinningkouluista ja tavoista, joilla koulut voivat osallistua. Sen
tarkoituksena on luoda eTwinningyhteisö, jossa opettajat voivat jakaa kokemuksiaan. eTwinning
uutiskirje lähetetään kuukausittain sähköpostitse 23:lla kielellä.
Tilaus sähköpostilla: valentina.garoia@eun.org. Muista kertoa, minkä kielisen kirjeen haluat.

 Suomen uutiskirje:
eTwinning/Suomi listalle liittymispyynnöt:

Yrjö Hyötyniemi
Opetushallitus
yrjo.hyotyniemi@oph.fi

Muu tiedotus rahoituksesta

*valtakunnalliset KVpäivät
*alueelliset tapahtumat (esim. AVI, OPH)
*kansalliset verkostot
*yhdistykset
*yliopistot
*www.rahoitus.fi (maksullinen)
*kilpailukutsut mm.
*Food4U
* One Minute Videos

http://www.kepa.fi/sahkopostilistat/globaalikasvatus-l
https://lists.cimo.fi/mailman/listinfo/comenius
mailto:valentina.garoia@eun.org
mailto:yrjo.hyotyniemi@oph.fi


Eija Ruohomäki
eija.ruohomaki@ouka.fi

+358447039189

OTA YHTEYTTÄ!

mailto:eija.ruohomaki@ouka.fi

